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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء
الدورة اخلامسة والعشرون
كيغايل (حضوراي وعرب اإلنرتنت) 29-27 ،تشرين األول /أكتوبر 2021

تقرير الدورة اخلامسة والعشرين
للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
واخلرباء لشرق أفريقيا
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أوال -مقدمة
ع قدت الدورة اخلامسة والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشرق أفريقيا (اللجة احلكومية
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الدولية) حضوراي وعرب اإلنرتنت ،يف الفرتة املمتدة من  27إىل  29تشرين األول/أكتوبر  .2021وكان موضوعها’’ :تعزيز
القدرة على الصمود من أجل انتعاش قوي وجذب االستثمارات لتعزيز التنويع االقتصادي والنمو طويل األجل يف شرق
أفريقيا‘‘.
ومجعت اللجنة احلكومية الدولية  ،وهي منرب لتبادل الدروس والتفكري يف أداء االقتصاد اإلقليمي والقضااي اجلوهرية،
-2
مشاركني من الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية املنضوية حتت املكتب دون
اإلقليمي لشرق أفريقيا (املكتب دون اإلقليمي) التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا (للجنة االقتصادية) ومن القطاع اخلاص
واجملتمع املدين ومراكز البحوث واملنظمات املعنية ابلتنمية.
ومبا أن جائحة الفريوس التاجي (كوفيد )19-أدت اتساع الفجوات القائمة يف عملية التنمية االجتماعية
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االقتصادية ،مبا يف ذلك الفوارق االجتماعية والفجوات الرقمية ،فقد ركزت املناقشات العامة يف الدورة على اسرتاتيجيات
إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز القدرة اإلقليمية على الصمود.
وتبعا لتصديق  10بلدان من أصل  14بلدا عضوا من شرق أفريقيا على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة
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القارية األفريقية (اتفاق منطقة التجارة احلرة)  ،ركزت املناقشات على الزخم الالزم لتعزيز االستثمار داخل املنطقة وتعميق
سالسل القيمة اإلقليمية .والدول األعضاء اليت حتظى بدعم املكتب دون اإلقليمي ،ويبلغ عددها  14دولة هي :إثيوبيا،
وإريرتاي ،وأوغندا ،وبوروندي ،وجزر القمر ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب السودان،
وجيبويت ،ورواندا ،وسيشيل ،والصومال ،وكينيا ،ومدغشقر .ومشلت القضااي اليت انقشها املشاركون دراسة حالة عن سلسلة
قيمة اهلواتف الذكية؛ وتقريرا عن االستثمارات اإلقليمية تضمن حتليال لديناميات توزيع االستثمار املباشر األجنيب؛ وهنج
الرتابط يف معاجلة مواطن الضعف لدى اجملتمعات احمللية وحتسني كفاءة التدخالت.
وأعرب املشاركون يف الدورة عن تقديرهم للعمل الذي قام به املكتب دون اإلقليمي طوال عام  2021وخلططه
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املقررة لعام  ،2022وأكدوا من جديد دعمهم املستمر خلطة التكامل اإلقليمي .كما عرضت نتائج الدورة السابعة للمنتدى
اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية املستدامة وخطط الدورة الثامنة للمنتدى.

اثنيا -احلضور
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حضر الدورة ممثلون عن مجيع دول املنطقة دون اإلقليمية لشرق أفريقيا.

-7

وابإلضافة إىل ذلك ،حضر الدورة ممثل عن هولندا.

وحضر أيضا ممثلون عن ا ملؤسسات واملنظمات التالية :مصرف التنمية األفريقي؛ واملركز األفريقي للبحوث
-8
االقتصادية؛ ومؤسسة ’’ بيوماسرتز‘‘ ( ،(BioMasstersرواندا؛ ومؤسسة بلومربغ للبحوث االسرتاتيجية ()BloombergNEF؛
ومركز السياسات اإلمنائية ،رواندا؛ ووكالة تيسري النقل العابر يف املمر الرئيسي؛ والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي؛ ومؤسسة التحدي الكونغولية؛ ومعهد اخلدمات اإلمنائية؛ ومؤسسة ’’ديكستريييت أفريقيا‘‘ (،)Dexterity Africa
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وجملس أعمال شرق أفريقيا؛ وغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف شرق أفريقيا؛ وشبكة حبوث السياسات االقتصادية ،رواندا؛
ومؤسسة املبادرة الشبابية ،جنوب السودان؛ ومعهد كينيا لبحوث وحتاليل السياسات العامة؛ ومؤسسة ’’ مارا فونز‘‘ ( Mara
 )Phones؛ واجمللس الوطين للشباب ،كينيا؛ ورابطة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ والشبكة التضامنية
ألصحاب األعمال الشباب يف الكونغو؛ ومؤسسة ’’رواندا إيفنتس‘‘ ()Rwanda Events؛ وغرفة التجارة والصناعة يف
سيشيل؛ ومجعية املتطوعني الشباب يف الصومال؛ ومؤسسة ’’ستاراتب نكاب‘‘ ( )StartUp Nkap؛ وجامعة الفال؛ ومركز
تفكري فيجاان؛ ومنظمة ’’يو ليد‘‘ (  ،)YouLeadمجهورية تنزانيا املتحدة .وحضر أيضا عدد من وسائط اإلعالم الدولية
والوطنية.

اثلثا -سري األعمال
ألف -اجللسة االفتتاحية
 -9ألقى كلمات ترحيب يف اجللسة االفتتاحية كل من السيد فودي ندايي ،منسق األمم املتحدة املقيم يف رواندا؛
والسيدة فريا سونغوي ،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية؛ والسيدة إليزابيث تشارلز،
النائبة األوىل لرئيس املكتب املنتهية واليته؛ والسيدة أوزيل نداغيجيماان ،ضيف الشرف ،وزير املالية والتخطيط االقتصادي
يف رواندا.
 - 10وأشار السيد ندايي إىل أن اجلائحة دمرت االقتصادات اإلقليمية ملا يقرب من عامني ،لكنه مل جيعل التفاؤل
مبستقبل أفضل خيبو ،ومن مث توق ع إعادة بناء االقتصادات بشكل أفضل ،مع عدم ترك أحد خلف الركب .وأشار أيضا
إىل األولوية اليت منحها األمني العام األمم املتحدة لقضااي تغري املناخ .وشجع املشاركني على حتديد التحدايت والفرص
والدروس ،بغية صياغة توصيات مناسبة بشأن موضوع الدورة احلالية.
 - 11ولفتت السيدة سونغوي االنتباه إىل الدمار والتعطيل اهلائلني اللذين سببتهما اجلائحة اليت طال أمدها .أشارت
إىل أن اقتصاد املنطقة دون اإلقليمية يتقل ص ألول مرة ،ابهنيار األنشطة اإلنتاجية يف قطاعي الصناعة التحويلية واخلدمات.
وحىت القطاع الزراعي مل يسلم من ذلك ،إذ عاىن صدمات متصلة ابألحوال اجلوية وأكرب غزو للجراد منذ  70عاما .وقد
زادت احلواجز اهليكلية ،مثل حمدودية الوصول إىل أسواق رؤوس املال األجنبية وارتفاع تكلفة االئتمان ،من تقييد قدرة
بلدان شرق أفريقيا على االستثمار يف تنميتها .وسلطت املتحدثة الضوء على نقاط األمل ،ال سيما التقدم احملرز يف تعميق
التعاون اإلقليمي من أجل التصدي للتحدايت .وأشارت أيضا إىل التقدم احملمود احملرز يف التصديق على االتفاق املؤسس
ملنطقة التجارة احلرة ،وأكدت من جديد التزام اللجنة االقتصادية مبواصلة دعم تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية .وأشارت إىل
اجلهود املبذولة يف مجيع أحناء القارة يف سبيل مكافحة اجلائحة ،مبا يف ذلك برامج التحصني يف إطار املرفق العاملي للحصول
على لقاحات كوفيد 19-والصندوق األفريقي حليازة اللقاحات؛ ومنصة اإلمدادات الطبية األفريقية ابلشراكة مع اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،والشراكة من أجل تصنيع اللقاحات األفريقية.
 - 12وأبرزت السيدة تشارلز ،متحدثة ابسم املكتب املنتهية واليته ،اآلاثر املدمرة للجائحة على االقتصادات اإلقليمية،
وأشارت يف هذا السياق إىل أن موضوع الدورة احلالية أييت يف الوقت املناسب .وأعربت عن شكرها ألعضاء املكتب املنتهية
واليته على عملهم ،ومتنت للممثلني مداوالت مثمرة يف الدورة احلالية.
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 - 13والحظ السيد نداغيجيماان أن دورات اللجنة احلكومية الدولية كانت دائما فرصا هامة جلمع مسؤولني حكوميني
وخرباء من مجيع أحناء املنطقة دون اإلقليمية .وأكد جمددا أن االجتماع أييت يف التوقيت املناسب ،نظرا إىل اآلاثر السلبية
للجائحة واحلاجة امللحة إىل زايدة القدرة على الصمود ،وإعادة البناء بشكل أفضل ،وعدم ترك أحد خلف الركب .وأشار
إىل أن منطقة شرق أفريقيا كانت قد أتخرت ،قبل انتشار اجلائحة ،يف التقدم حنو حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة
لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام  :2063أفريقيا اليت نصبو إليها .وأضاف أن االقتصادات اإلقليمية أثبتت ،حلسن
احلظ ،قدرهتا على الصمود ،حيث سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أصغر انكماش اقتصادي على الصعيد العاملي
يف عام  2020بنسبة  1.7يف املائة فقط .وشدد على أن اإلمكاانت العامة للنمو االقتصادي يف شرق أفريقيا ترجع إىل
عوامل مثل شباب سكاهنا والقوى العاملة فيها؛ والتحضر السريع؛ والتقدم التكنولوجي ،ال سيما القفزات النوعية يف جمايل
االتصاالت عن بعد والرقمنة .وسلط املتحدث الضوء على ضرورة االستفادة من منطقة التجارة احلرة وهتيئة بيئة مواتية
لألعمال التجارية ابعتما د سياسات مالئمة لألعمال وختفيف العمليات البريوقراطية.
ابء  -تشكيل املكتب واستعراض جدول األعمال وإقراره
 - 14قاد السيد إكسود سيالونيكا كيغاهي ،من مجهورية تنزانيا املتحدة ،عملية تشكيل املكتب .وأعرب عن شكره
ألعضاء املكتب املنتهية واليته .واقرتح ممثلو البلدان التالية وحظوا ابلتأييد بوصفهم أعضاء يف املكتب اجلديد للدورة اخلامسة
والعشرين للجنة احلكومية الدولية:
الرئيس:
النائب األول للرئيس:
النائب الثاين للرئيس:
املقرر:

رواندا
سيشيل
بوروندي
مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - 15وعرض الرئيس اجلديد جدول األعمال الذي أقره املشاركون.
جيم -اجللسة  :1جلسة عامة تتناول حملة عن االقتصاد الكلي واحلالة االجتماعية يف شرق أفريقيا
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تطورات االقتصاد الكلي واحلالة االجتماعية يف شرق أفريقيا

 - 16عرض ممثل األمانة التقرير املتعلق بتطورات االقتصاد الكلي واحلالة االجتماعية يف شرق أفريقيا للفرتة -2020
 ، 2022الذي تناول األداء وسلط الضوء على اإلجنازات وحدد اخليارات السياساتية للمنطقة دون اإلقليمية .وأشار إىل
أن االقتصاد العاملي يتعاىف ببطء من االخنفاض احلاد الذي شهده خالل فرتة اإلغالق املرتبط ابجلائحة يف عام .2020
وأضاف أنه رغم أن االنتعاش االقتصادي لشرق أفريقيا بدا مضموان يف األشهر األوىل من عام  ،2021حيث كان يتوقع
أن تبلغ نسبة النمو  3.1يف املائة ،فإن اآلفاق بدأت تتضاءل بسبب موجات جديدة من اجلائحة .وأقر أبن وقع اجلائحة
كان أشد على البلدان اليت تعتمد اعتمادا كبريا على قطاعات فرعية معينة للخدمات تتطلب مزيدا من االتصال البشري،
مثل السياحة والتعليم وغريها .وقد أدى انكماش قطاع السياحة وحده إىل فقدان ما يقرب من  6.0إىل  9.3يف املائة من
الناتج احمللي اإلمجايل اإلقليمي.
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 - 17وتشري التقديرات إىل أن منطقة شرق أفريقيا فقدت ما يعادل  18مليون وظيفة يف الربع الثاين من عام .2020
وقد اعتمدت عدة بلدان حزما مالية ملواجهة األزمة ،ال سيما لدعم الدخل واألعمال التجارية .وبناء على ذلك ،متت دعوة
احلكومات إبحلاح لإلبقاء على مشاريع البنية التحتية احليوية؛ وتسريع التحول الرقمي؛ وتعزيز تفعيل منطقة التجارة احلرة؛
ومواءمة اخلدمات الصحية مع األولوايت اإلقليمية.
-2

التعجيل بتنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  :2063رؤى من املنتدى اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية
املستدامة

 - 18قدم ممثل األمانة رؤى معمقة من الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية املستدامة ،مشريا إىل
أن أفريقيا كانت قد حادت ابلفعل عن مسارها يف حتقيق معظم أهداف التنمية املستدامة قبل انتشار اجلائحة .وهلذا
السبب ،حتتاج املنطقة إىل زايدة جهودها واستثماراهتا لتحقيق األهداف حبلول عام  .2030كما سلط الضوء على اخليارات
السياساتية يف عقد العمل والتنفيذ من أجل التنمية املستدامة ،وأشار إىل أن املنتدى سريكز يف دورته الثامنة ،املزمع عقدها
يف كيغايل يف الفرتة من  3إىل  5آذار/مارس  ،2022على األهداف  4و 5و 14و 15و ،17واألهداف املقابلة يف خطة
عام  . 2063وسيسعى املنتدى إىل حتديد اإلجراءات الرامية إىل حتقيق االنتعاش املستدام واالتفاق على مسامهة أفريقيا يف
اجتماع منتدى السياسات الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام  .2022وقد تطلب من الدول األعضاء واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية أن تدعم ترمجة اخليارات السياسا تية اليت حددها املنتدى يف دورته السابعة إىل إجراءات.
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تبادل التجارب بني البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

 - 19عقب ذلك العرض ،تبادل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء اإلمنائيون التجارب بشأن
كيفية بناء القدرة على الصمود يف مواجهة اجلائحة ،على النحو امللخص أدانه.
 - 20رواندا :تراجع اقتصاد البلد بنسبة  3يف املائة يف عام  .2020ومع ذلك ،كانت هناك بوادر ا نتعاش ،بتوقع توسع
اقتصادي يفوق  5.1يف املائة ،واخنفاض التضخم ،وحتسن الواردات ،وتقلص عجز احلساب اجلاري يف عام  .2021وحيقق
القطاع اخلاص منوا بلغ معدله  13يف املائة ألول مرة .وتبحث رواندا الفرص املتاحة يف جمال الرقمنة ،وقد خصصت 350
مليون دوالر لدعم القطاع اخل اص ورصدت خمصصات يف امليزانية واختذت تدابري لبناء قدرة القطاع الزراعي على الصمود
ومواصلة اإلنتاج خالل فرتة اجلائحة.
 - 21مجهورية تنزانيا املتحدة :جيري احتواء اجلائحة من خالل التوعية والتدابري الصحية على املستوايت احمللية .وجيري
ختفيف حدة اآلاثر االقتصادية ملنع االنكماش الشديد من خالل رصد االمتثال الضرييب وجتنب اإلغالق .ومتضي احلكومة
قدما يف محلة التحصني اليت تنفذها .وقد طورت البنية التحتية ،مبا يف ذلك املراكز الصحية واملستوصفات ،يف املناطق الريفية.
وجرى احتواء التضخم بني  4و 5يف املائة ،وتعزى أي زايدات إىل اجلائحة وحدها .وأعرب البلد عن تفاؤله ابلتصديق يف
الفرتة األخرية على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة.
 - 22كينيا :كان األثر اإلمجايل للجائحة على االقتصاد كبريا ،ولكن أثرها على قطاع الصناعة التحويلية كان متفاوات.
وكان الطلب على السلع األساسية ،كاألغذية ،وإنتاجها ،مرتفعا .وابملثل ،عاىن قطاع التصدير آاثرا خمتلفة .ومل جير إغالق
احلدود ،بل وضعت بدال من ذلك مبادئ توجيهية لضمان استمرار اإلنتاج .وقد أعادت املؤسسات واملنظمات حتديد
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أولوايت إنتاجها لتلبية االحتياجات احلالية ،يف حني سعت املصارف إىل توفري االئتمان املتيسر التكلفة ،واستفادت
املؤسسات الصغرى واملتوسطة والصغرية من احللول الرقمية.
 - 23جيبويت :أدى اخنفاض االستثمار املباشر األجنيب وإيرادات املوانئ إىل إضعاف رصيد احلساب اجلاري حبيث بلغت
نسبة العجز  9.2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  .2020وقد واجه النظام االقتصادي الوطين حتدايت بسبب
التدابري املتخذة الحتواء اجلائحة  ،مثل منع العبور من احلدود وفرض إغالق شامل ملدة ثالثة أشهر ،ما أدى إىل تباطؤ منو
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لتصل نسبته إىل  1.4يف املائة يف عام  2020مقابل  7.8يف املائة يف عام  .2019وقد
اخنفض جمموع اإليرادات على حنو أدى إىل تفاقم العجز يف امليزانية .وزادت القيمة املضافة لقطاع اخلدمات ،الذي يولد يف
العادة ما يقرب من  70يف املائة من منو البلد ،بنسبة  2يف املائة فقط يف عام  ،2020مقارنة بنسبة  8.2يف املائة يف عام
.2019
 - 24مدغشقر :وزعت التحويالت النقدية واملواد الغذائية وغريها من املنتجات األساسية على السكان احملتاجني.
وأ نشئت منصات متصلة ابجلائحة حىت تسمح بتحسني إدارهتا وتنسيق اإلجراءات املتعلقة هبا .ومنحت أيضا ختفيضات
ضريبية للتخفيف من آاثرها الضارة على القطاع اخلاص .وعلى العموم ،ضمنت التدابري املتخذة ملكافحة اجلائحة محاية
معقولة وانتعاشا مستمرا.
 - 25مجهورية الكونغو الدميقراطية :وضعت اسرتاتيجيات متعددة القطاعات ،مبا يف ذلك :جمموعة حوافز بقيمة 2.6
مليار دوالر؛ وإعفاء بعض املنتجات الصيدالنية من ضريبة القيمة املضافة؛ وتعليق رسوم استرياد املنتجات األساسية أو
اإلعفاء منها؛ وتعليق رسوم املياه والكهرابء على الصعيد الوطين ملدة شهرين .وقد خفف منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة
 1.7يف املائة يف عام  2020من وقع الصدمة النامجة عن اجلائحة .واستمر هذا النمو خالل الربع األول من عام ،2021
حيث قدرت توقعات النمو السنوية بنسبة  5.3يف املائة ،ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل قطاع التعدين .وواصلت مجهورية
الكونغو الدميقراطية إصالحها االقتصادي وبرانجمها لبناء القدرة على الصمود يف فرتة ما بعد اجلائحة.
 - 26جنوب السودان :يشكل القطاع اخلاص حمرك النمو االقتصادي .واحلكومة ،من جانبها ،ملتزمة بتيسري إقامة
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،ابعتبارها وسيلة لبناء اهلياكل األساسية للبلد ،اليت ال تزال تشكل حتداي.
 - 27رابطة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي :واجه عمال املوانئ وأطقم الشحن حتدايت ،مثل منعهم
من تغيري الطاقم لتقليل خماطر اجلائحة إىل أدىن حد ممكن .كما ظهرت حتدايت هيكلية ،ال سيما ندرة ملكية سفن الشحن
يف املنطقة .وقد طلب من احلكومات التقيد بروح منطقة التجارة احلرة ،وذلك بتخفيض احلواجز غري التعريفية واالرتقاء
ابملالحة الساحلية يف مجيع أحناء املنطقة.
 - 28جملس أعمال شرق أفريقيا :وجه االنتباه إىل تزايد الطابع غري املنظم يف املنطقة ،وما له أيضا من آاثر على الفقر،
ال سيما يف حالة النساء والشباب .وال بد من بذل جهود يف مجيع أحناء املنطقة ملعاجلة مسائل التنسيق ،ال سيما يف جمال
النقل واللوجستيات .وابإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للبلدان أن تتعاون يف بناء القدرة اإلقليمية على الصمود بدال من أن تكون
منغلقة على الذات .وأخريا ،تساءل ممثل اجمللس عن كيفية االستفادة من سالسل القيمة لتعزيز اإلنتاجية.
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دال -اجللسة  :2جلسة عامة عن االستثمار يف شرق أفريقيا
-1

العرض

 - 29أدارت هذا اجلزء السيدة ماما كيتا ،مديرة املكتب دون اإلقليمي ،واستهل بعرض قدمه اخلبري االستشاري املستقل،
السيد إيسوف سوماري ،الذي أشار فيه إىل أن منطقة شرق أفريقيا مل حتصل سوى على جزء صغري جدا من االستثمار
األجنيب املباشر األجنيب يف مجيع أحناء العامل  -أي بنسبة يقل متوسطها عن  1يف املائة خالل الفرتة من عام  2000إىل
عام  .2019وقد تزايد إمجايل تدفقات هذا االستثمار اليت حصلت عليه املنطقة دون اإلقليمية بصورة عامة منذ عام
 ، 2000رغم بعض التقلبات .واستحوذت مخسة بلدان فقط على القدر األكرب من هذه التدفقات ( 84يف املائة خالل
الفرتة  ، )2019-2015وهي :إثيوبيا وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا .وتشمل
التحدايت اليت تواجه اجتذاب هذه االستثمارات بيئات األعمال التجارية غري املواتية؛ وفرص احلصول على التمويل
واالئتمان احملدودة يف معظم البلدان؛ واألسواق املالية والقطاعات املصرفية املتخلفة؛ والبنية التحتية الضعيفة؛ ونقص االنفتاح
االقتصادي؛ والفساد.
 - 30ويشكل تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطق ة التجارة احلرة واملفاوضات املقبلة بشأن بروتوكول االستثمار املتصل به فرصة
ممتازة لبلدان شرق أفريقيا لتعزيز كمية ونوعية االستثمارات اليت تعزز التصنيع .وينبغي للمنطقة أن تويل اهتماما للظروف
األساسية لنجاح التكامل االقتصادي دون اإلقليمي ،مثل هتيئة بيئة مواتية لألعمال التجارية ،واالستقرار السياسي ،واملزااي
النسبية ،وأسواق التمويل .وينبغي أن يتضمن بروتوكول االستثمار أحكاما بشأن مواءمة مدوانت االستثمار ،وحترير
االستثمار ،ومنح معاملة وطنية للمستثمرين اإلقليميني ،وحقوق امللكية الفكرية الفعالة حلماية االستثمار وضمان نقل
التكنولوجيا.
-2

حلقة النقاش  :1االستثمار

(أ)

العروض

 - 31استعرض السيد ماتيس فولرتز ،سفري هولندا لدى رواندا ،عالقات االستثمار بني هولندا ورواندا ،وحدد الفرص
املتاحة لشرق أفريقيا جلذب استثمارات جديدة .وأشار إىل أن هناك اسرتاتيجية ألفريقيا نشرهتا الشركات اهلولندية سلطت
الضوء على فرص التعاون العاملي يف جمال التجارة .وأضاف أنه للتعويض عن ارتفاع تكاليف النقل اليت تعوق االستثمارات
األجنبية يف العديد من االقتصادات اإلقليمية ،تقوم احلكومة اهلولندية بتمويل مشاريع لتحسني الربط ابلنقل .ومحاية البيئة
واجلهود املبذولة ملواجهة تغري املناخ هي أحد اجملاالت الرئيسية للدعم املقدم من حكومة هولندا يف رواندا .ويتلقى قطاع
الطاقة أيضا الدعم ،وذلك أساسا من خالل الرصد املشرتك إلنتاج غاز امليثان يف حبرية كيفو .وسلط املتحدث الضوء على
الدعم املقدم والفرص املتاحة يف سالسل قيمة الذرة ابعتبارها وسيلة للنهوض بسبل عيش املزارعني .ويف اخلتام ،أشار إىل
إدارة سلسلة التربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفهما جمالني يتيحان فرصا للمزيد من االستثمار يف شرق أفريقيا.
 - 32وعرضت السيدة ماالدو كااب ،املديرة العامة للبحوث يف احتاد سيدات األعمال يف غينيا ،جتربة بلدها وحددت
الدروس اليت ميكن أن تتعلمها اجلهات الفاعلة االقتصادية يف التأهب ملثل هذه الصدمات .وقالت إن قطاع التعدين مل يتأثر
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ابألزمة بشدة مثل قطاعات أخرى ،وساعد أداؤه يف محاية االقتصاد من التدهور احلاد .وقد أدى الدعم املقدم من الشركاء
اإلمنائيني والرقمنة وحتسني بيئة األعمال إىل تعزيز النمو االقتصادي يف غينيا إىل حد كبري ،ال سيما منذ عام .2016
 - 33وأوجز السيد جون بوسكو كاليسا ،الرئيس التنفيذي جمللس األعمال يف شرق أفريقيا ،التحدايت اليت يواجهها
جمتمع األعمال يف شرق أفريقيا واالسرتاتيجيات املمكنة للتحسني .وتشمل التحدايت اليت ذكرها :احلواجز غري التعريفية؛
واخنفاض اإلنتاجية وعدم تطابق املهارات؛ وحمدودية فرص احلصول على التمويل املتاحة جلميع دوائر األعمال؛ وارتفاع
الضرائب؛ ونقص تنسيق املعايري؛ وتعقيد قواعد املنشأ .وقال إن منطقة التجارة احلرة تتيح فرصة للحبوب والسكر وغري
ذلك من املواد املنتجة على الصعيد اإلقليمي .وأشار إىل أن املنطقة دون اإلقليمية تتمتع أيضا مبيزة نسبية يف قطاع اخلدمات،
ال سيما االتصاالت من بعد .وت شمل القطاعات الواعدة األخرى الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية والرحيية) ،والبناء
والعقارات ،واملواد الصيدالن ية .وميكن تسخري املسطحات املائية اإلقليمية لتكون وسيلة نقل تكميلية.
 - 34وأشار السيد أندرو مولد ،من املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا ،إىل أن هناك حاجة إىل مواءمة السياسات
على الصعيد القاري كي تتمكن منطقة شرق أفريقيا من اجتذاب االستثمار املباشر األجنيب .ويف هذا السياق ،سلط الضوء
على دور الشركات متعددة اجلنسيات يف تعزيز االستثمارات اإلقليمية .وقال إنه من املتوقع أن حتفز منطقة التجارة احلرة
املنافسة واالستثمار وزايدة التجارة يف املنطقة .ومن املرجح أيضا أن تزداد التجارة داخل أفريقيا عندما تبدأ التجارة مبوجب
التفاق منطقة التجارة احلرة ،ال سيما يف قطاعات الصناعة التحويلية.
 - 35وسلط السيد ندونغو جنوغوان ،احملافظ السابق للمصرف املركزي الكيين واملدير التنفيذي للمركز األفريقي للبحوث
االقتصادية ،الضوء على العقبات اليت حتول دون حتقيق أقصى قدر من عائدات االستثمار ،وهي :تكاليف البنية األساسية،
وتكاليف االمتثال ،واخنفاض مستوايت تراكم رأس املال .وذكر كذلك أن متويل االستثمار لفائدة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يوفر مكاسب حمتملة وأن عملية الرقمنة يف املنطقة دون اإلقليمية قد انطلقت على حنو جيد.
 - 36وسلط السيد تشارلز كاهوتو ،الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف شرق أفريقيا ،الضوء على الدور
احلاسم لغرف التجارة اإلقليمية يف جذب االستثمارات ،مشددا على الدور احلاسم لتطوير البنية األساسية يف جذب
االستثمارات يف شرق أفريقيا .وانقش استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص واملشاريع املشرتكة حلشد الشركاء
من أجل متويل مشاريع البنية األساسية واستخدام الدراية التقنية لتحفيز االبتكار بدال من تكرار املنتجات والعمليات.
 - 37وانقش السيد سوري توري ،الرئيس التنفيذي لشركة ’’ديكسرتييت أفريقيا‘‘ ،مبادئ الصريفة اإلسالمية  -مبا يف
ذلك املراحبة والوصول إىل التمويل من دون فوائد  -وقدرهتا على تعزيز االستثمارات اخلاصة يف املنطقة .وسلط الضوء على
دورها املمكن يف تعزيز الشمول املايل ويف متويل مشاريع البنية األساسية الرئيسية ،وقدم يف هذا السياق أمثلة على املشاريع
املمولة من خالل الصريفة اإلسالمية يف مجيع أحناء غرب أفريقيا .وأكد أن إنشاء مركز مايل للصريفة اإلسالمية ميكن أن
يساهم مسامهة مفيدة يف تسهيل تلك االستثمارات .وأشار أيضا إىل التكنولوجيا املالية ابعتبارها جماال آخر من جماالت
االستثمار املمكنة.
 - 38وسلط السيد كوداكواشي ماترييكي ،املدير اإلقليمي للعمليات يف مصرف التصدير واالسترياد األفريقي ،الضوء
على اسرتاتيجية املصرف يف جمال التصنيع وتنمية الصادرات قائال إن القطاعات ذات األولوية ابالستثمار ميكن أن تشمل
الصناعات التحويلية من أجل تسهيل االنتقال إىل التصنيع .وأضاف أن املصرف يدعم التص نيع وجتهيز املنتجات الزراعية؛
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وتنسيق املعايري لزايدة قبول املنتجات اإلقليمية يف األسواق الدولية؛ والنهوض ابلصادرات .ويوفر صندوق االستثمار وبرانمج
الضمان فيما بني البلدان األفريقية متويل املعدات والتمويل اإلجياري ومحاية االستثمار حلفز االستثمارات داخل أفريقيا.
وأشار إىل أنه مت مرفق إدارة الطوارئ الغذائية التابع للمصرف يف سبيل ضمان األمن الغذائي يف خضم الكوارث الطبيعية
مثل اجلفاف الشديد .واستجابة للج ائحة أنشئ مرفق لشراء اللقاحات بغرض توزيعها توزيعا عادال بني الدول األعضاء.
(ب)

املناقشة

 - 39انقش املشاركون التحداي ت املرتقبة يف توسيع نطاق االستثمار من نقطة امل نشأ إىل بلدان أفريقية أخرى ،مبا يف
ذلك العقبات اليت تعرتض االستثمار بسبب حمدودية البنية التحتية ،وقلة فرص احلصول على التمويل ،وبيئة األعمال غري
املواتية.
هاء -اجللسة  :3اجتماع فريق اخلرباء املعين بتعميق سالسل القيمة اإلقليمية يف شرق أفريقيا
-1

العرض

 - 40افتتح االجتماع بعرض قدمه اخلبري االستشاري املستقل ،السيد أندراي فيسول ،الذي أشار إىل أن منطقة التجارة
احلرة توفر إطارا شامال لتوليد النمو االقتصادي وتعميق التصنيع يف مجيع أحناء أفريقيا .وقال إن تفعيلها ميكن أن يعزز
التصنيع ويساعد على تطوير سالسل قيمة إقليمية متكاملة .وأشار إىل أن معظم الصادرات األفريقية تتألف أساسا من
السلع اخلام غري اجملهزة ،ما جيعلها معرضة على حنو خاص لتقلب أسعار السلع األساسية .وأكد متثل سلسلة قيمة اهلواتف
ال ذكية فرصة ساحنة للبلدان األفريقية للتنويع بعيدا عن سالسل القيمة الكثيفة االعتماد على املوارد إىل سالسل القيمة
الكثيفة املعرفة.
 - 41ويف هذا السياق ،أشار إىل أن اهلواتف شكلت  2يف املائة من إمجايل واردات القارة و 0.2يف املائة فقط من
إمجايل صادراهتا يف عام  ،2020على الرغم من أن املعادن اخلام الرئيسية يف الصناعة ،مثل النيكل والكوابلت والنحاس
والذهب واألملنيوم والبالديوم ،يستخرج مجيعا يف القارة .وخبفض التعريفات السارية على السلع الوسيطة والنهائية فيما بني
البلدان األفريقية ،ستتيح منطقة التجارة احلرة املزيد من الفرص إلضافة القيمة إىل املوارد الطبيعية وحتقيق التنويع بدخول
جماالت جديدة لألعمال التجارية .وميكن لسياسات إضافية لتعزيز القدرات اإلنتاجية وحتسني اهلياكل األساسية أن تساعد
أفريقيا على االرتقاء بسالسل القيمة من إنتاج املعادن إىل تصنيع املكوانت واملنتجات النهائية.
-2

حلقة النقاش  :2سالسل القيمة اإلقليمية

(أ)

العروض

 - 42شددت بوال إنغابري ،وزيرة املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا يف رواندا ،على احلاجة إىل هنج متعدد األبعاد
جيمع بني اعتبارات العرض والطلب .وقالت إن تعزيز سالسل قيمة اهلواتف الذكية يتطلب أيضا بناء قدرات اجلهات الفاعلة
على امتداد سلسلة القيمة ،مقرتنة على حنو فعال ابلبحث والتطوير لتوجيه االبتكار لدى املهندسني واملصنعني .وأكدت
أن اعتبارات الطلب مهمة يف قيادة سالسل قيمة اهلواتف الذكية ،ومنها مثال حمددات االستيعاب واالستعداد للدفع.
وأفادت أبنه نظرا الرتفاع تكلفة اهلواتف الذكية واخنفاض الدخل نسبيا واشرتاط الدفع مقدما المتالك هاتف ذكي ،وضعت
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رواندا سياسات تعاجل مسألة القدرة على حتمل التكاليف .وينظر أيضا يف مسأليت اخلصوصية واألمن .وشددت على أن
البلدان األفريقية ،بدال من التنافس على تكاليف العمالة الرخيصة ،حتتاج إىل استخدا م البحث والتطوير للتنافس على
أساس نوعية وتصميم اهلواتف الذكية املنتجة لسكان املنطقة.
 - 43وأكد السيد جيمسون أولوفوي ،املؤسس والرئيس السابق للتحالف األفريقي لتكنولوجيا املعلومات ،أن السياسات
الصائبة ضرورية لتعزيز سالسل قيمة اهلواتف الذكية .وأضاف أنه ينبغي استكمال ذلك بنهج يضم اجلهات املعنية املتعددة
وتعمل يف إطاره اجلهات الفاعلة من القطاعني العام واخلاص معا من أجل معاجلة التحدايت واغتنام الفرص .وأشار إىل أنه
ال بد من التصدي للتغريات السريعة يف التكنولوجيا من خالل البحث والتطوير الفعالني ،اللذين ميكن حتفيزمها يف إطار
سياسة احلكومة .وال بد من اتباع هنج متوازن لتحسني النوعية والتصدي يف اآلن ذاته ملسألة القيمة املضافة .ولضمان
االستدامة ،حتتاج البلدان األفريقية إىل الرتكيز على اجملاالت اليت تتمتع فيها مبزااي نسبية على امتداد سلسلة القيمة.
 - 44وأكد السيد إيدي سيبريا ،املدير التنظيمي لشركة ’’مارا فونز‘‘ يف رواندا ،أن الفرص تتجاوز التحدايت يف تعزيز
سالسل قيمة اهلواتف الذكية يف شرق أفريقيا .ومن املهم االستفادة من هذه الفرص ،بدءا حبل مسائل القدرة على حتمل
التكاليف .وقد اخنفضت تكلفة اهلواتف الذكية بقدر كبري خالل السنوات املاضية ،ويرتاوح السعر األدىن حاليا بني 45
و 50دوالرا .وال تستغل السوق ابلكامل ،حيث يستخدم بعض العمالء احملتملني هواتف بسيطة (أبسعار منخفضة تصل
إىل  20دوالرا) ،يف حني ال ميلك البعض اآلخر هواتف على اإلطالق .وميكن أن تعزز النهج السليمة لتمويل األجهزة
إمكانية وص ول قاعدة العمالء احملتملني.
 - 45وأشار السيد أنطونيو بيدرو ،انئب األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،إىل ضرورة حتسني االستفادة من
مزااي القارة يف سلسلة قيمة اهلواتف الذكية .ويف هذا السياق ،أشار إىل النتائج اليت توصلت إليها دراسة أجرهتا وكالة بلومربغ
ل لبحوث االسرتاتيجية مفادها أن مجهورية الكونغو الدميقراطية تنفرد مبا يقرب من  70يف املائة من إنتاج الكوابلت يف العامل
وثلثي االحتياطيات العاملية املعروفة .وابإلضافة إىل ذلك ،حتتوي أفريقيا على احتياطيات كبرية من املنغنيز والغرافيت والنحاس
وغريها من املعادن اليت تدخل يف مكوانت بطارايت الليثيوم-أيون .وأشار إىل أن ذلك يتيح ألفريقيا فرصة لتأخذ مكاهنا
يف قلب سلسلة قيمة البطارايت الديناميكية وثورة السيارات الكهرابئية ونشر الطاقة املتجددة .بيد أن مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،بوصفها مصدرا للسلع األساسية ظل عالقا يف مرحلة التعدين وجتهيز املعادن ،تقع يف أسفل سلسلة القيمة
العاملية للبطارايت والسيارات الكهرابئية ،حيث تستحوذ حاليا على  3يف املائة فقط من إمجايل القيمة العاملية اليت يتوقع
أن تصل إىل  8.8أالف مليار من الدوالرات حبلول عام  .2025وكثري من االقتصادات األفريقية الغ نية ابملوارد متقلبة
ومعرضة ابستمرار لصدمات األسعار العاملية .ولكسر هذه احللقة املفرغة واالرتقاء بسالسل القيمة العاملية ،ينبغي للبلدان
األفريقية أن حتسن الروابط بني القطاعات االستخراجية والقطاعات األخرى يف اقتصاداهتا وأن تعزز التصنيع املدفوع ابملوارد.
ولن ي سهم إدماج منتجي معادن البطارايت األفريقيني يف سالسل القيمة العاملية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتوسيع
حصة الثروة احملتفظ هبا حمليا فحسب ،بل سيعزز أيضا القدرة التنافسية للمشاريع احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم وميكن
من إجياد فرص عمل الئقة للشباب .لذا فمن املهم للبلدان األفريقية أن تكسر احللقة املفرغة النامجة عن اعتمادها املفرط
على تصدير املوارد الطبيعية ،عن طريق خلق املزيد من القيمة يف القارة ،وتعزيز القدرات اإلنتاجية ،وتوسيع نطاق الصادرات
والتجارة فيما بني البلدان األفريقية بواسطة منطقة التجارة احلرة.
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 - 46وسلط السيد روي ساساكا تيليوا ،الرئيس التنفيذي للمجلس الوطين للشباب يف كينيا ،الضوء على ضرورة
االستثمار يف الشباب .وأشار إىل أن منطقة التجارة احلرة تتيح للشباب فرصا هائلة إذا ما فتحت حدودها حقا .ففي
كينيا ،كان الشباب هم األكثر تضررا من اجلائحة ،لكنهم وجد وا فرصا ألعمال جتارية جديدة ،مثل إنتاج األقنعة .ومع
ذلك ،فإن العديد من هذه املشاريع اجلديدة بدأت تنهار ابلفعل .واقرتح استخدام سياسات اإلجراءات اإلجيابية يف توفري
السلع واخلدمات لفائدة احلكومات ،وذلك على سبيل املثال بتخصيص  40يف املائة من العقود للشباب .وشدد أيضا
على احلاجة إىل استكشاف املزااي النسبية يف الرتويج للمنتجات املصنعة يف أفريقيا ،واالستفادة من مجيع سالسل اإلمداد
يف مجيع أحناء القارة.
 - 47وقدم السيد فيوريل يورداشي ،رئيس إدارة املوارد العاملية بدائرة حلول املؤسسات يف مكتب تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مفهوم السوق املضاعف -من حيث احملتوى واألجهزة .وذكر املشاركني بوجود فرص مهمة متاحة لصناعة
احملتوى وتطوير الربجميات وأنه ميكن تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية هذه يف أفريقيا .وأشار إىل أن اجلزء األكرب من صناعة
احملتوى يف العامل ويف أفريقيا يعزى إىل الشباب وأنه ينبغي توسيع نطاق املناقشة من اهلاتف الذكي ابعتباره أداة إىل الطريقة
اليت ميكن أن يساعد هبا اهلاتف يف حل القضااي اإلمنائية للقارة ،مثل عمالة الشباب.
 - 48وأشار السيد غاستون غاهو ،الرئيس التنفيذي ملعهد حلول التنمية ،متحداث بوصفه خبريا استشاراي مستقال ،إىل
أن شركات اهلواتف الذكية مرحبة بقدر معقول يف أفريقيا .وقال إن االستخدامات احملتملة للهواتف الذكية واسعة النطاق
وهي :الرتفيه ،ومجع بياانت األحوال اجلوية لفائدة املزارعني ،واألموال املتنقلة حللول الدفع ،والتجارة اإللكرتونية ،وغريها.
واهلواتف الذكية متاحة أيضا على نطاق واسع ملعظم الناس ،من اخليارات الرفيعة إىل ال بسيطة جدا .كما دعا إىل بذل جهود
لالرتقاء يف سالسل القيمة يف صناعة اهلواتف الذكية لضمان بقاء اجلزء األكرب من القيمة يف أفريقيا ،ودعا البلدان إىل
االنتقال من جمرد جتميع اهلواتف ،يف الطرف األدىن من سلسلة القيمة ،إىل تصميمها وبيعها .ومثة حاجة أيضا إىل وضع
سياسات مناسبة للبحث والتطوير ولصنع هواتف ذكية مصممة خصيصا للسوق األفريقية ،تستخدم الشحن الشمسي
املدمج على سبيل املثال.
(ب )

املناقشة

 - 49يف املناقشة اليت تلت ذلك ،استكمل املشاركون العروض ب تسليط الضوء على ضرورة احلد من النفاايت اإللكرتونية
عن طريق إعادة التدوير وبناء اقتصاد دائري واحلاجة إىل إيالء األولوية للسياسات اليت تتناول القدرة على حتمل التكاليف.
وحىت يف بلدان مثل سيشيل ،حيث معدالت انتشار اهلواتف الذكية مرتفعة نسبيا ،فإن التكلفة الباهظة للهواتف الذكية
الراقية ،وخاصة ابلنسبة للشباب ،قد تضر ابالقتصاد.
واو -اجللسة  :4اجتماع فريق اخلرباء املعين ابلرتابط بني ركائز السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان والشؤون
اإلنسانية يف شرق أفريقيا
-1

العرض

أدار اجللسة اخلبري االستشاري املستقل ،السيد جينريايل أوليموينغو .وقدم اخلبري االستشاري املستقل أوالوايل
- 50
إمساعيل عرضا عن النهج القائم على ترابط الركائز األربع ملنع نشوب الصراعات وإدارة األزمات يف شرق أفريقيا .وأشار إىل
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ضرورة إجياد حلول أكثر مشوال واستدامة وفعالية للنزاعات املسلحة وانعدام األمن والتحدايت اإلمنائية املستمرة .وتشري نتائج
الدراسات االستقصائية إىل أن احلالة األمنية يف شرق أفريقيا إما اثبتة أو متتدهور.
 - 51وتشمل املخاطر املهيمنة اليت ذكرت خالل اجللسة اإلرهاب والتمرد وعدم املساواة والظلم والبطالة .وأاثر املشاركون
أيضا مسائل تتعلق ابحلوكمة ،واحلدود ،والشباب ،ونوع اجلنس ،وتغري املناخ ،من بني أمور أخرى.
- 52

ومتخضت هذه اجللسة
(أ)

عن الرسائل الرئيسية التالية:

تشكل النزاعات العنيفة وحاالت التشريد املرتبطة ابنعدام األمن والظواهر املناخية القصوى حتدايت خطرية؛

(ب) تؤدي مشاكل حقوق اإلنسان وسوء احلوكمة والقيادة السياسية إىل تقويض منع نشوب النزاعات
ومبادرات التكامل اإلقليمي واألهداف اإلمنائية؛
(ج) أدت اجلائحة إىل زايدة احتمال التعرض للصدمات وأبطأت التقدم احملرز يف خطة عام  2030وخطة عام
2063؛
(د) السكان الشباب يف أفريقيا مورد غري مستغل استغالال كافيا؛
(ه) تعزيز االسرتاتيجيات اإلقليمية وتنسيق اجلهود اإلمنائية أمران أساسيان لتسخري الرتابط بني الركائز األربع.
-2

حلقة نقاش

 - 53قدم كل من اخلبري املستقل تيغيست يشيواس واخلبري تيمويت موريثي عرضني آخرين .ويف املناقشة اليت تلت ذلك،
أشار املشاركون يف حلقة النقاش إىل التحدايت اليت تفرضها احلاجة إىل مؤسسات قوية وأشاروا إىل أنه رغم وجود أطر
ابلفعل ،فإن التنفيذ منقوص .وابإلضافة إىل ذلك ،وجه االنتباه إىل تعقيد الروابط وضرورة اتباع هنج يشرك اجلهات املعنية.
ووجه نداء لإلقرار ابملعارف املتأصلة يف اجملتمعات احمللية ولرتكيز االسرتاتيجيات على حقوق اإلنسان .ومتت اإلشارة إىل أن
معظم آليات اإلنذار املبكر غري مصممة لبحث النزاعات اهليكلية .وتتوقف فعالية الرتابط على جعل مبدأ عدم ترك أحد
خلف الركب مبدأ حموراي ،وضرورة انتقال التدخالت من إدارة األزمة إىل إدارة املخاطر .وابإلضافة إىل ذلك ،اعترب الفساد
سببا للنزاعات البشرية العديدة يف املنطقة دون اإلقليمية .وذكر أيضا أنه ينبغي تشجيع الشباب على املشاركة يف اجلهود
الرامية إىل تنفيذ كل من خطة عام  2030وخطة عام .2063
 - 54وشدد املشاركون كذلك على عدم وجود مناذج لتنفيذ السياسات .ولوحظ أن املنطقة يف حاجة إىل هنج مشرتك
للتصدي للجائحة .وحثوا األمم املتحدة على إجياد طريقة حلمل احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على التفكري يف
قضااي التنمية بصورة مجاعية .وأكدوا أنه ينبغي أيضا تسخري التكنولوجيا ملعاجلة أوجه الرتابط.

زاي -عرض التقرير السنوي لعام  2021عن أعمال اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف شرق أفريقيا
 - 55قدمت ممثلة األمانة التقرير السنوي عن أعمال املكتب دون اإلقليمي .وأشارت إىل التقدم احملرز يف التكامل
اإلقليمي وتفعيل من طقة التجارة احلرة ،وتنمية التجارة وسالسل القيمة ،واالقتصاد األزرق ،والسياحة اإلقليمية .وتشمل
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النقاط البارزة دعم وضع اسرتاتيجيات ملنطقة التجارة احلرة يف بوروندي وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا
وكينيا ومجاعة شرق أفريقيا .وجيري أيضا تقدمي دعم مستمر إىل جنوب السودان والصومال واهليئة احلكومية الدولية املعنية
ابلتنمية من أجل وضع هذه االسرتاتيجيات .وعقب تلقي الدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،حددت كينيا موعد إطالق
اسرتاتيجيتها يف  28تشرين األول/أكتوبر .2021
 - 56وقد أعد املكتب دون اإلقليمي أيضا منتجات معرفية بشأن جماالت تركيزه وأثر اجلائحة .ووضعت العديد من
ال تقارير وموجزات ا لسياسات تتناول ابلتفصيل منطقة التجارة احلرة واإلمكاانت التجارية لشرق أفريقيا .ودارت حماداثت
بشأن املنطقة مع مجاعة شرق أفريقيا والدول األعضاء والقطاع اخلاص وجهات معنية أخرى .ووجه املكتب دون اإلقليمي
مناقشة السياسات العامة وعمل على إذكاء الوعي بشأن العديد من القضااي االجتماعية واالقتصادية.
 - 57وفيما يتعلق مبسألة االقتصاد األزرق ،أشار املشاركون إىل اجلهود اجلارية لتعميق التحليل .وقدم الدعم لوضع
تقييمات اجتماعية واقتصادية وبيئية إلمكاانت االقتصاد األزرق يف جيبويت وسيشيل .وجيري تنفيذ مشروع مشرتك مع
الربانمج اإلقليمي لألمن البحري وجلنة احمليط اهلندي لبحث التكاليف االقتصادية واالجتماعية النعدام األمن البحري.
 - 58وفيما يتعلق ابلسياحة ،أشار املشاركون إىل الدعم الذي قدمه املكتب دون اإلقليمي إىل مجاعة شرق أفريقيا يف
صياغة اسرتاتيجية دون إقليمية للتسويق السياحي .كما أحرز املكتب دون اإلقليمي تقدما يف جمال احلساابت الفرعية
للسياحة .ويقوم املكتب الوطين لإلحصاء حاليا ابستكمال احلساب الفرعي للسياحة يف كينيا .وجيري العمل حاليا على
إنشاء حساب فرعي للسياحة يف زجنبار .وجيري أيضا حتليل لسالسل القيمة اخلضراء يف كينيا يف سياق منطقة التجارة احلرة
ومتاشيا مع اسرتاتيجية التنفيذ الوطنية.
 - 59وأحاطت اللجنة احلكومية الدولية علما بتقرير يتعلق بربانمج العمل للفرتة  2022-2021وأكدت أن املكتب
دون اإلقليمي سيواصل تعزيز التحاليل املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة وتقدمي الدعم لتفعيلها.
حاء -استعراض التقرير واعتماده
 - 60عقب مناقشة برانمج العمل وموضوع الدورة السادسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية ،اقرتح املشاركون اإلبقاء
على موضوع القدرة على الصمود ،مع مراعاة املواضيع الفرعية التالية:
(أ )

العالقة بني التجارة والصحة ،مبا يف ذلك تصنيع اللقاحات يف أفريقيا؛

(ب) االستثمارات لفائدة صاحبات األعمال؛
(ج)

إنعاش السياحة البحرية يف احمليط اهلندي ،ابلشراكة مع رابطة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي؛

(د)

إدارة األزمات من أجل اقتصادات قادرة على الصمود؛

(ه)

انتعاش األعمال بعد اجلائحة؛
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(و)

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقمنة والبيئة التمكينية (البنية األساسية والسياسات والقوانني واألطر
التنظيمية) لتيسري التجارة وبناء الثقة؛

(ز )

قواعد املنشأ يف منطقة التجارة احلرة.

 - 61وشجع املشاركون أيضا اللجنة االقتصادية على تيسري املشاورات السياساتية اليت تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية،
مبن يف ذلك القطاع اخلاص واملؤسسات الوطنية املختصة والشباب والنساء .ودعي املكتب دون اإلقليمي أيضا إىل تقييم
منطقة التجارة احلرة يف جمايل السياحة واالقتصاد األزرق وإدراج تغري املناخ يف املناقشات املقبلة.
طاء -اختتام الدورة
 - 62شكرت السيدة كيتا السيد ليوانرد روغوابيزا ،املستشار االقتصادي بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي يف رواندا،
الذي مثل السيد نداغيجيماان يف رائسة الدورة ،وممثلي اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،وأعضاء السلك الدبلوماسي،
واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص ،وغريهم من كبار املسؤولني ،والزمالء من األمم املتحدة على مشاركتهم الفعالة يف
الدورة .وسلطت الضوء على الدور الذي يتعني أن يؤديه اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف املضي قدما خبطة تفعيل منطقة
التجارة احلرة .وش ددت على أن للحكومات دورا رئيسيا لكنها ال تستطيع العمل من دون مسامهة املنظمات احمللية واإلقليمية
والدولية يف حتسني نوعية اخلدمات وتعبئة املوارد .ومتنت للمشاركني الذين سيسافرون رحالت عودة آمنة إىل بلداهنم.
 - 63ومت توجيه شكر خاص إىل امليسرين ،وأعضاء حلقات النقاش ومديريها ،واملرتمجني الفوريني ،وموظفي اإلرشاد،
وموظفي الدعم السمعي البصري ،وموظفي مركز كيغايل للمؤمترات ومركز رواندا للطب األحيائي ،وأعضاء املكتب املنتهية
واليتهم واجلدد  ،وموظفي اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومنسق اللجنة احلكومية الدولية إمييالنغ ليتياين ،على عملهم بال كلل
لضمان جناح احلدث.
 - 64وشكر السيد روغوابيزا يف مالحظاته اخلتامية املشاركني على التزامهم وشجعهم مجيعا على إبداء تعليقاهتم إلدراجها
يف التقرير الرئيسي .ووعد أيضا أبن يعمل مكتب اللجنة احلكومية الدولية مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم التوصيات
اليت قدمها املشاركون .وعقب تلك املالحظات ،أعلن اختتام الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية رمسيا.
__________________

